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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και της 
Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0118),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 77, παράγραφοι 1 και 2 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0070/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα των εξωτερικών συνόρων είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού 
επιπέδου έλεγχος και επιτήρηση, τα οποία 
αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων 

(1) Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα των εξωτερικών συνόρων είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού 
επιπέδου έλεγχος και επιτήρηση, τα οποία 
αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων 
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στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η 
θέσπιση κοινών κανόνων για τα πρότυπα 
και τις διαδικασίες ελέγχου των 
εξωτερικών συνόρων·

στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η 
θέσπιση κοινών κανόνων για τα πρότυπα 
και τις διαδικασίες ελέγχου των 
εξωτερικών συνόρων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκεκριμένες και 
δυσανάλογες πιέσεις που αντιμετωπίζουν 
ορισμένα κράτη μέλη στα εξωτερικά 
σύνορά τους. Οι κανόνες πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 
εντός του χώρου Σένγκεν αποτέλεσε ένα 
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το 
κεκτημένο Σένγκεν είχε θετική επίπτωση 
στις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών 
της Ένωσης, αφενός διευκολύνοντας τη 
διέλευση των συνόρων και, αφετέρου,
δίνοντας ώθηση στην οικονομία. Η 
ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα και πυλώνα της 
υπηκοότητας της Ένωσης, οι όροι για την 
άσκηση της οποίας ορίζονται στις 
Συνθήκες και την οδηγία 2004/38/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης 
και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών1.
_________________
1ΕΕ L 158, 30.4.2004, σελ. 77.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η κατάργηση των ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα προϋποθέτει την 
πλήρη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητά 
τους να εφαρμόσουν πλήρως τα 
συνοδευτικά μέτρα που επιτρέπουν την 
άρση των ελέγχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν 
καθόρισε κοινά εξωτερικά σύνορα, η 
ευθύνη για την προστασία των οποίων 
πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των 
κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της 
αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού, 
όπως ορίζει το άρθρο 80 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ενίσχυση της διακυβέρνησης 
Σένγκεν διευκολύνει να διασφαλιστεί ότι 
κάθε κράτος μέλος μπορεί να ελέγχει 
αποτελεσματικά το τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων του και οικοδομεί 
εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα 
του συστήματος της Ένωσης για 
διαχείριση της μετανάστευσης.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μετά από τέσσερα έτη πρακτικής
εφαρμογής, διεφάνη η ανάγκη να επέλθει 
μια σειρά τροποποιήσεων, με βάση τις 
εμπειρίες που τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή απέκτησαν στην πράξη κατά την 
εφαρμογή του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν, περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των λεγόμενων 
«αξιολογήσεων Σένγκεν», καθώς και των 
εκθέσεων και των αιτημάτων των κρατών 
μελών.

(3) Μετά από τέσσερα έτη πρακτικής 
εφαρμογής, διεφάνη η ανάγκη να επέλθει 
μια σειρά τροποποιήσεων, με βάση τις 
εμπειρίες που τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή απέκτησαν στην πράξη κατά την 
εφαρμογή του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν, περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των λεγόμενων 
«αξιολογήσεων Σένγκεν», των εκθέσεων 
και των αιτημάτων των κρατών μελών,
καθώς και των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών και εξελίξεων στο
πρωτογενές και δευτερογενές ενωσιακό 
δίκαιο και της ανάγκης αποσαφήνισης 
και πιο αποτελεσματικής χαρτογράφησης 
κρίσιμων τεχνικών θεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη 
διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1

(Frontex) βελτιώνει την ολοκληρωμένη 
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διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και
προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου 
του οργανισμού, σύμφωνα με τον στόχο
της Ένωσης για ανάπτυξη πολιτικής με 
σκοπό τη σταδιακή εισαγωγή της έννοιας 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
συνόρων.
______________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σελ. 1.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι 
διατάξεις του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν με τη συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων για το θέμα 
της επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
12 παράγραφος 5, καθώς και ορισμένων 
τροποποιήσεων των παραρτημάτων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 32. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(6) Προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι 
διατάξεις του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν με τη συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων για το θέμα 
της επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
12 παράγραφος 5, καθώς και ορισμένων 
τροποποιήσεων των παραρτημάτων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 32. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"4α «εσωτερικό δρομολόγιο 
εμπορευματικών μεταφορών»: κάθε 
δρομολόγιο εμπορευματικών μεταφορών 
μεταξύ των ιδίων δύο ή περισσοτέρων 
λιμένων που ευρίσκονται στην επικράτεια 
των κρατών μελών, χωρίς στάση σε 
λιμένες που ευρίσκονται εκτός της 
επικράτειας των κρατών μελών»·

"4α «εσωτερικό δρομολόγιο 
εμπορευματικών μεταφορών»: κάθε 
δρομολόγιο εμπορευματικών μεταφορών 
μεταξύ των ιδίων δύο ή περισσοτέρων 
λιμένων που ευρίσκονται στην επικράτεια 
των κρατών μελών, χωρίς στάση σε 
λιμένες που ευρίσκονται εκτός της 
επικράτειας των κρατών μελών και 
συνίσταται σε μεταφορά προϊόντων 
σύμφωνα με προκαθορισμένο 
δρομολόγιο»·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 2 – εδάφιο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) προστίθεται το κάτωθι εδάφιο 8a:
"8a «κοινό συνοριακό σημείο διέλευσης»:
κάθε συνοριακό σημείο διέλευσης 
ευρισκόμενο είτε στην επικράτεια του 
κράτους μέλους είτε στην επικράτεια 
τρίτης χώρας, στο οποίο οι 
συνοριοφύλακες του κράτους μέλους και 
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οι συνοριοφύλακες της τρίτης χώρας 
διενεργούν ελέγχους εισόδου και εξόδου 
σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και με 
βάση διμερή συμφωνία»·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 2 – εδάφιο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η a) προστίθεται το κάτωθι εδάφιο 18a:
"18a «υπεράκτιος εργαζόμενος»: 
πρόσωπο που εργάζεται σε υπεράκτια 
εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός 
χωρικών υδάτων αλλά σε περιοχή της 
αποκλειστικής θαλάσσιας οικονομικής 
εκμετάλλευσης των κρατών μελών, όπως 
ορίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, 
και ο οποίος επιστρέφει τακτικά δια 
θαλάσσης ή δια αέρος στην επικράτεια
των κρατών μελών·»·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 2 – εδάφιο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η β) προστίθεται το κάτωθι εδάφιο 19a:
"19a «ένας μήνας»: 30 ημέρες.»·

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων, 
εφόσον συντρέχει ειδική ανάγκη για την 
κατά καιρούς διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων εκτός των επίσημων σημείων 
διέλευσης των συνόρων ή εκτός των 
καθορισμένων ωρών λειτουργίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 
κατέχουν τις άδειες που επιβάλλονται από 
την εθνική νομοθεσία και ότι δεν 
αντιτάσσονται λόγοι δημόσιας τάξης και 
εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
ειδικές ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό στο 
πλαίσιο διμερών συμφωνιών·

(α) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων, 
εφόσον συντρέχει ειδική ανάγκη για την 
κατά καιρούς διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων εκτός των επίσημων σημείων 
διέλευσης των συνόρων ή εκτός των 
καθορισμένων ωρών λειτουργίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 
κατέχουν τις άδειες που επιβάλλονται από 
την εθνική νομοθεσία και ότι δεν 
αντιτάσσονται λόγοι δημόσιας τάξης και 
εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
ειδικές ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό στο 
πλαίσιο διμερών συμφωνιών. Οι 
εξαιρέσεις αυτές κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων 
εφόσον έχει προκύψει απρόβλεπτη 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

(β) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων 
εφόσον έχει προκύψει απρόβλεπτη 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα 
με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο στον 
τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.»

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για σκοπούμενη παραμονή στην 
επικράτεια των κρατών μελών που δεν 
υπερβαίνει σε διάρκεια τους τρεις μήνες 
ανά εξάμηνη περίοδο από την 
ημερομηνία της πρώτης εισόδου στην 
επικράτεια των κρατών μελών, οι 
προϋποθέσεις εισόδου για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών είναι οι εξής:

"1. «Για σκοπούμενη παραμονή στην 
επικράτεια των κρατών μελών που δεν 
υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ημέρες 
εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, 
που περιλαμβάνει τον συνυπολογισμό της 
τελευταίας περιόδου 180 ημερών σε κάθε 
ημέρα παραμονής, οι προϋποθέσεις 
εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών 
είναι οι εξής:

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) προστίθεται η κάτωθι παράγραφος
1a:
"1a. για τον σκοπό της εφαρμογής της 
παραγράφου 1, ως ημέρα εισόδου 
λογίζεται η πρώτη ημέρα παραμονής 
στην επικράτεια των κρατών μελών και 
ως ημερομηνία εξόδου λογίζεται η 
τελευταία ημέρα παραμονής στην 
επικράτεια των κρατών μελών.»

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 4 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 6 – παράγραφος 1– εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Στο άρθρο 6(1), το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«1. Οι συνοριοφύλακες εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σεβόμενοι πλήρως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται σε 
περιπτώσεις που εμπλέκονται ιδιαίτερα 
ευάλωτα άτομα.»

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο σε 
δεύτερη γραμμή ενημερώνονται εγγράφως 
σχετικά με τον σκοπό και τη διαδικασία 
του ελέγχου αυτού.»

«5. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο σε 
δεύτερη γραμμή ενημερώνονται εγγράφως 
σε γλώσσα που κατανοούν ή θεωρείται 
ευλόγως ότι κατανοούν, και αν κριθεί 
απαραίτητο με άλλη μορφή, όπου 
αναφέρονται ο σκοπός και η διαδικασία 
του ελέγχου αυτού.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου αυτού έχει ληφθεί από την περί επιστροφής οδηγία 2008/115/EΚ που 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, με σκοπό την ευθυγράμμιση και διατήρηση της συνοχής όσον 
αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ των διαφόρων ενωσιακών 
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νομοθετημάτων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν σε κράτη μέλη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. (α) Οι δικαιούχοι του δικαιώματος της 
ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους Α ("EΕ, ΕΟΧ, CH") του 
παραρτήματος ΙΙΙ. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B1 ("απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης") και του μέρους B2 
("όλα τα διαβατήρια") του παραρτήματος 
ΙΙΙ.

"2. (α) Οι δικαιούχοι του δικαιώματος της 
ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους Α ("EΕ, ΕΟΧ, CH") του 
παραρτήματος ΙΙΙ. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B1 ("μη υποχρέωση θεώρησης") 
και του μέρους B2 ("όλα τα διαβατήρια") 
του παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για 
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001 και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών οι οποίοι διαθέτουν έγκυρη άδεια 
διαμονής ή θεώρηση μακράς παραμονής
μπορούν να χρησιμοποιούν τις λωρίδες 
που επισημαίνονται με την πινακίδα του 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για 
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 539/2001 και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών οι οποίοι διαθέτουν έγκυρη άδεια 
διαμονής μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
λωρίδες που επισημαίνονται με την 
πινακίδα του μέρους B1 ("μη υποχρέωση 
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μέρους B1 ("απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης") του παραρτήματος 
III του παρόντος κανονισμού. Δύνανται 
επίσης να χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B2 ("όλα τα διαβατήρια") του 
παραρτήματος III του παρόντος 
κανονισμού.

θεώρησης") του παραρτήματος III του 
παρόντος κανονισμού. Δύνανται επίσης να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B2 ("όλα τα διαβατήρια") του 
παραρτήματος III του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόβλεψη χωριστών λωρίδων 
επισημαινόμενων με την πινακίδα του 
μέρους B1 ("απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης") του παραρτήματος 
III είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική
για τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν για το εάν και σε ποια σημεία 
διέλευσης των συνόρων δημιουργούνται 
χωριστές λωρίδες με γνώμονα τις 
πρακτικές ανάγκες.»

Η πρόβλεψη χωριστών λωρίδων 
επισημαινόμενων με την πινακίδα του 
μέρους B1 ("μη υποχρέωση θεώρησης") 
του παραρτήματος III αποτελεί 
υποχρέωση για τα κράτη μέλη. Τα κράτη 
μέλη αποφασίζουν για το εάν και σε ποια 
σημεία διέλευσης των συνόρων 
δημιουργούνται χωριστές λωρίδες με 
γνώμονα τις πρακτικές ανάγκες.»

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 6 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 5 
διαγράφεται.
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Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 10 –Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) ο τίτλος αντικαθίσταται από το 
κάτωθι κείμενο:
"σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων"

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 
προστίθεται το κάτωθι στοιχείο:
"(ζα) στα ταξιδιωτικά έγγραφα των 
κατοίκων παραμεθόριων περιοχών που 
διαθέτουν άδεια τοπικής διασυνοριακής 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , 
περί κανόνων σχετικά με την τοπική 
διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά 
χερσαία σύνορα των κρατών μελών1 και 
σύμφωνα με σχετική διμερή συμφωνία."
_______________
1 ΕΕ L 405, 30.12.2006, σελ. 1. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

The combination of articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendements to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) στην παράγραφο 3, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
«Κατόπιν αιτήματος υπηκόου τρίτης 
χώρας, μπορεί κατ’ εξαίρεση να μην 
τοποθετηθεί σφραγίδα εισόδου ή εξόδου 
όταν αυτή η σφράγιση μπορεί να του 
δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες. Στην 
περίπτωση αυτή η είσοδος ή η έξοδος 
βεβαιούται σε ξεχωριστό φύλλο με μνεία 
του ονόματος και του αριθμού 
διαβατηρίου. Το φύλλο αυτό 
παραδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας.
Οι αρχές των κρατών μελών τηρούν 
στατιστικά στοιχεία αυτών των κατ' 
εξαίρεση περιπτώσεων και τα 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή.»

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 8
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Σε περίπτωση μη κατάρριψης του 
τεκμηρίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, επιτρέπεται επιστροφή του 
υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"3. «Σε περίπτωση μη κατάρριψης του 
τεκμηρίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, επιτρέπεται επιστροφή του 
υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών και την εθνική νομοθεσία 
που εφαρμόζει την οδηγία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 8 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Στο άρθρο 12 προστίθεται η κάτωθι 
παράγραφος 4a:
"4a. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή σε περίπτωση που, 
κατά τη διενέργεια της συνοριακής 
εποπτείας, παρατηρηθεί αύξηση των 
επιπέδων παράνομων συνοριακών 
διελεύσεων και/ή αύξηση των επιπέδων 
εγκληματικότητας που συνδέεται 
απευθείας με πράξεις ή παραλείψεις 
τρίτης χώρας. Οι πληροφορίες αυτές 
λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο 
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όργανο με σκοπό την εξέταση 
περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 215 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 10 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Στο άρθρο 15 (1), μετά το πρώτο 
εδάφιο προστίθεται το κάτωθι νέο 
εδάφιο:
«Οι συνοριοφύλακες διασφαλίζουν ότι ένα 
άτομο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση 
για να τεθεί υπό διεθνή προστασία, θα 
έχει ουσιαστική δυνατότητα να υποβάλει 
το ταχύτερο δυνατό την αίτηση αυτή, 
εκπληρώνοντας έτσι τα καθήκοντά τους 
με πλήρη συμμόρφωση στην σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συναφές
διεθνές δίκαιο, όπου περιλαμβάνεται και 
η σύμβαση που διέπει το καθεστώς των 
προσφύγων, που συνήφθη στη Γενεύη 
στις 28 Ιουλίου 1951 ("Σύμβαση της 
Γενεύης").

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 11
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα 
των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από 
εξειδικευμένους και δεόντως 
καταρτισμένους επαγγελματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς 
βασικούς κορμούς μαθημάτων για 
συνοριοφύλακες τους οποίους καταρτίζει 
και αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών, ο οποίος συνεστήθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου. Οι κορμοί μαθημάτων 
κατάρτισης περιλαμβάνουν εξειδικευμένη 
κατάρτιση με αντικείμενο την ανίχνευση 
ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων που 
σχετίζονται με ασυνόδευτους ανήλικους 
και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν τους συνοριοφύλακες 
να μάθουν γλώσσες, ιδίως τις αναγκαίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα 
των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από 
εξειδικευμένους και δεόντως 
καταρτισμένους επαγγελματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς 
βασικούς κορμούς μαθημάτων για 
συνοριοφύλακες τους οποίους καταρτίζει 
και αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών, ο οποίος συνεστήθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου. Οι κορμοί μαθημάτων 
κατάρτισης περιλαμβάνουν εξειδικευμένη 
κατάρτιση με αντικείμενο την ανίχνευση 
και αντιμετώπιση περιπτώσεων που 
σχετίζονται με ευάλωτα άτομα, όπως 
ασυνόδευτους ανήλικους και θύματα 
εμπορίας ανθρώπων. Τα κράτη μέλη, με τη 
στήριξη της Frontex, ενθαρρύνουν τους 
συνοριοφύλακες να μάθουν γλώσσες, τις 
αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και διασφαλίζουν ότι οι 
συνοριοφύλακες λαμβάνουν κατάρτιση 
που αφορά την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικώς και 
των δικαιωμάτων ειδικών κατηγοριών 
ευάλωτων ατόμων.»

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 13 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ζ) υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομικές και
πυροσβεστικές δυνάμεις·

"(ζ) υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομικές, 
πυροσβεστικές δυνάμεις και 
συνοριοφύλακες·
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Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 14
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 21 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο άρθρο 21, διαγράφεται το 
στοιχείο δ).

(14) Στο άρθρο 21, διαγράφεται το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το κάτωθι 
κειμένου:
«(δ) τη δυνατότητα ένα κράτος μέλος να 
προβλέπει δια νόμου την υποχρέωση των 
υπηκόων τρίτων χωρών να δηλώνουν 
την παρουσία τους στην επικράτεια 
κράτους μέλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 22 της σύμβασης 
Σένγκεν.»

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 17 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 34 – παράγραφος 1– στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) το άρθρο 34(1), προστίθεται το 
κάτωθι στοιχείο (εα):
"(εα) οι εξαιρέσεις από τους κανόνες που 
αφορούν την διέλευση εξωτερικών 
συνόρων που αναφέρεται στο στοιχείο (a) 
του άρθρου 4(2)»

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 17 β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 34 – παράγραφος 1– εδάφιο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Στο άρθρο 34(1), προστίθεται το 
κάτωθι στοιχείο (εβ):
"(εβ) τα στατιστικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 10(3)."

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 18
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 37 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις 
σχετικά με το άρθρο 21 στοιχείο γ), τις 
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τις διμερείς συμφωνίες 
που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.»

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις 
σχετικά με το άρθρο 21 στοιχεία γ), και δ)
τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τις διμερείς συμφωνίες 
που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.»

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 2
Τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν
Άρθρο 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) το άρθρο 22 διαγράφεται· (2) το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:
1. Αλλοδαποί εισερχόμενοι κανονικά στο 
έδαφος ενός εκ των συμβαλλομένων 
μερών μπορούν να υποχρεωθούν να 
δηλώνουν την παρουσία τους στις 
αρμόδιες αρχές του συμβαλλομένου 
μέρους, στο έδαφος του οποίου 
εισέρχονται υπό τους όρους που 
καθορίζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Η 
δήλωση αυτή μπορεί να 
πραγματοποιείται, κατ' επιλογή κάθε 
συμβαλλόμενου μέρους, κατά την 
είσοδο, ή εντός προθεσμίας τριών 
ημερών από της εισόδου στο έδαφος του 
συμβαλλομένου μέρους.

2. 2. Αλλοδαποί οι οποίοι κατοικούν στο 
έδαφος ενός εκ των συμβαλλομένων 
μερών και εισέρχονται στο έδαφος άλλου 
συμβαλλομένου μέρους, μπορούν να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δηλώσεως 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3. […].

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα III – ΜΕΡΟΣ B1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"ΜΕΡΟΣ B1: 'απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης';"

"ΜΕΡΟΣ B1: 'μη υποχρέωση θεώρησης'

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 3 – στοιχείο α 
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – εδάφιο 1.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Στο παράρτημα VI, το σημείο 1 
τροποποιείται ως εξής:

(α) Στο παράρτημα VI, το σημείο 1 
τροποποιείται ως εξής:

"1.1.4. Κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων

"1.1.4. Κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων

1.1.4.1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με όμορες 
τρίτες χώρες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
στα οποία συνοριοφύλακες του ενός 
μέρους διενεργούν ελέγχους εισόδου ή/και 
εξόδου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας τους, στην επικράτεια του έτερου 
μέρους. Τα κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων είναι δυνατό να βρίσκονται είτε 
στην επικράτεια κράτους μέλους είτε 
στην επικράτεια τρίτης χώρας.

1.1.4.1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με όμορες 
τρίτες χώρες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
στα οποία συνοριοφύλακες του ενός 
μέρους διενεργούν ελέγχους εισόδου ή/και 
εξόδου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας τους, στην επικράτεια του έτερου 
μέρους. Η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία 
της τρίτης χώρας στα κοινά σημεία 
διέλευσης των συνόρων σέβεται τη 
νομική προστασία που χορηγείται στους 
τομείς που απορρέουν από την ενωσιακή 
νομοθεσία. Ειδικότερα οι συμφωνίες 
αυτές περιλαμβάνουν διατάξεις που:
– ρυθμίζουν τα καθήκοντα που φέρουν σε 
πέρας και τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
συνοριοφύλακες αμφοτέρων των μερών. 
Ιδιαίτερη προσοχή επιδεικνύεται όσον 
αφορά τις διαδικασίες σύλληψης ατόμου 
ή ατόμων, την κατάσχεση περιουσίας, 
την πρόσβαση σε διαδικασίες χορήγησης 
ασύλου στο έδαφος των κρατών μελών 
και εγγυήσεις όσον αφορά την είσοδο 
στην επικράτεια του κράτους μέλους,
ατόμων που απολαύουν του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας με βάση το 
ενωσιακό δίκαιο. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται τόσο στο έδαφος των 
κρατών μελών όσο και στο έδαφος 
τρίτων χωρών·
– εγγυώνται την ικανότητα των 
συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους να 
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χρησιμοποιούν τα συστήματα 
πληροφόρησης για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 και επιτρέπουν τη θέσπιση 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται από το δίκαιο 
της Ένωσης για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων έναντι τυχαίας ή 
παράνομης καταστροφής ή τυχαίας 
απώλειας, παραποίησης, παράνομης 
κοινοποίησης ή πρόσβασης. 
Απαγορεύεται η πρόσβαση των 
συνοριοφυλάκων τρίτης χώρας στα εν 
λόγω συστήματα πληροφόρησης .

1.1.4.2. Κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων τα οποία βρίσκονται στην 
επικράτεια κράτους μέλους: Οι διμερείς 
συμφωνίες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
που βρίσκονται στην επικράτεια κράτους 
μέλους περιλαμβάνουν τη χορήγηση 
άδειας στους συνοριοφύλακες τρίτης 
χώρας για την άσκηση των καθηκόντων 
τους στο οικείο κράτος μέλος, σε 
συμμόρφωση με τις ακόλουθες αρχές:

1.1.4.2. Κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων τα οποία μπορούν να βρίσκονται 
στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης 
χώρας:

α) Διεθνής προστασία: Κάθε υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος ζητά διεθνή 
προστασία στην επικράτεια κράτους 
μέλους έχει πρόσβαση στις σχετικές 
διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, ακόμη και αν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει ακόμη 
υποβληθεί σε έλεγχο εξόδου από 
συνοριοφύλακες της τρίτης χώρας οι 
οποίοι υπηρετούν στο κοινό σημείο 
διέλευσης των συνόρων.
β) Σύλληψη προσώπου ή κατάσχεση 
περιουσίας: Σε περίπτωση που υποπέσουν 
στην αντίληψη συνοριοφυλάκων τρίτης 
χώρας γεγονότα τα οποία υπαγορεύουν τη 
σύλληψη ενός προσώπου ή τη θέση του 
υπό προστασία ή την κατάσχεση 
περιουσιακών στοιχείων, οι 
συνοριοφύλακες:
- είτε ενημερώνουν τις αρχές του κράτους 
μέλους σχετικά με τα γεγονότα αυτά, οι δε 
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αρχές του κράτους μέλους φροντίζουν για 
τις επακόλουθες ενδεδειγμένες ενέργειες 
σύμφωνα με την εθνική, ενωσιακή και
διεθνή νομοθεσία, ασχέτως της 
ιθαγένειας του ενδιαφερόμενου 
προσώπου,
- είτε ενεργούν με βάση την εθνική τους 
νομοθεσία. Ωστόσο, στην περίπτωση 
αυτή πρέπει να παρέχεται στον 
ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα δικαστήρια 
των κρατών μελών καθώς και 
δυνατότητα άσκησης ικανών μέσων 
παροχής έννομης προστασίας στους 
τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο δίκαιο της 
Ένωσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
έννομη προστασία που τα φυσικά 
πρόσωπα αντλούν από τους κανόνες του 
δικαίου της Ένωσης, καθώς και η 
πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες 
αυτούς.
γ) Πρόσωπα που απολαύουν του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και 
εισέρχονται στην επικράτεια της ΕΕ: Οι 
συνοριοφύλακες τρίτης χώρας δεν 
εμποδίζουν πρόσωπα που απολαύουν του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης να 
εισέρχονται στην επικράτεια της ΕΕ. Αν 
υφίστανται λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν 
την απαγόρευση εξόδου από την οικεία 
τρίτη χώρα, οι συνοριοφύλακες τρίτης 
χώρας ενημερώνουν τις αρχές του 
κράτους μέλους σχετικά με τους λόγους 
αυτούς, οι δε αρχές του κράτους μέλους 
φροντίζουν για τις επακόλουθες 
ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με την 
εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία.
1.1.4.3. Κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων τα οποία βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτης χώρας: Οι διμερείς 
συμφωνίες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
που βρίσκονται στην επικράτεια τρίτης 
χώρας περιλαμβάνουν τη χορήγηση 
άδειας στους συνοριοφύλακες κράτους 
μέλους για την άσκηση των καθηκόντων 
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τους στην οικεία τρίτη χώρα σύμφωνα με 
τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και σε 
συμμόρφωση με τις ακόλουθες αρχές:
α) Διεθνής προστασία: Σε κάθε υπήκοο 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβληθεί σε 
έλεγχο εξόδου από συνοριοφύλακες 
τρίτης χώρας και στη συνέχεια ζητά 
διεθνή προστασία από τους 
συνοριοφύλακες κράτους μέλους οι οποίοι 
υπηρετούν στην τρίτη χώρα επιτρέπεται η 
είσοδος στην επικράτεια του οικείου 
κράτους μέλους με σκοπό την κίνηση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι αρχές 
της τρίτης χώρας αποδέχονται τη 
μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου 
στην επικράτεια του κράτους μέλους.
β) Σύλληψη προσώπου ή κατάσχεση 
περιουσίας: Σε περίπτωση που υποπέσουν 
στην αντίληψη συνοριοφυλάκων κράτους 
μέλους γεγονότα τα οποία υπαγορεύουν 
τη σύλληψη ενός προσώπου ή τη θέση 
του υπό προστασία ή την κατάσχεση 
περιουσιακών στοιχείων, οι 
συνοριοφύλακες ενεργούν σύμφωνα με 
την εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας 
τους και της Ένωσης. Οι αρχές της 
τρίτης χώρας πρέπει να αποδέχονται τη 
μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου 
ή αντικειμένου στην επικράτεια κράτους 
μέλους.
γ) Υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
εισέρχονται στη χώρα της οποίας είναι 
υπήκοοι: Οι συνοριοφύλακες κράτους 
μέλους δεν εμποδίζουν τους πολίτες της 
οικείας τρίτης χώρας να εισέρχονται στη 
χώρα της οποίας είναι υπήκοοι. Αν 
υφίστανται λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν 
την απαγόρευση εξόδου από το οικείο 
κράτος μέλος με βάση την εθνική του 
νομοθεσία, οι συνοριοφύλακες του 
κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές 
της τρίτης χώρας σχετικά με αυτούς τους 
λόγους, οι δε αρχές της τρίτης χώρας 
φροντίζουν για τις επακόλουθες 
ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με την 
εθνική και διεθνή νομοθεσία.



PR\888469EL.doc 29/35 PE478.678v01-00

EL

1.1.4.4. Πριν από τη σύναψη ή την 
τροποποίηση οποιασδήποτε διμερούς 
σχετικά με κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων με όμορη τρίτη χώρα, το οικείο 
κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της 
Επιτροπής σχετικά με τη συμβατότητα της 
συμφωνίας με τον παρόντα κανονισμό.

1.1.4.3. Πριν από τη σύναψη ή την 
τροποποίηση οποιασδήποτε διμερούς 
σχετικά με κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων με όμορη τρίτη χώρα, τα κράτη 
μέλη ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής η 
οποία εκδίδει εκ των προτέρων ευνοϊκή 
γνώμη σχετικά με τη συμβατότητα της 
συμφωνίας με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία.

Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία δεν 
συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
ενημερώνει σχετικά το οικείο κράτος 
μέλος. Το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε 
πρόσφορο μέτρο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος για την τροποποίηση της 
συμφωνίας κατά τρόπον ώστε να 
εξαλείφεται κάθε διαπιστωθείσα 
ασυμβατότητα.»

Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία δεν 
συμβιβάζεται με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία, ενημερώνει σχετικά το οικείο 
κράτος μέλος. Το κράτος μέλος δεν 
συνάπτει τη συμφωνία και λαμβάνει κάθε 
πρόσφορο μέτρο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος για την τροποποίηση της 
συμφωνίας κατά τρόπον ώστε να 
εξαλείφεται κάθε διαπιστωθείσα 
ασυμβατότητα.»

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – εδάφιο 1.2.1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"1.2.1. Σε ελέγχους υπόκεινται τόσο οι 
επιβάτες, όσο και οι υπάλληλοι των 
σιδηροδρόμων που διέρχονται τα 
εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που επιβαίνουν σε εμπορικές 
αμαξοστοιχίες ή σε κενές αμαξοστοιχίες. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες σχετικά με τον τρόπο 
διενέργειας αυτών των ελέγχων, σε 
συμμόρφωση με τις αρχές που 
καθορίζονται στο σημείο 1.1.4. Οι εν 
λόγω έλεγχοι διενεργούνται με έναν από 
τους εξής τρόπους:

"1.2.1. Σε ελέγχους υπόκεινται τόσο οι 
επιβάτες, όσο και οι υπάλληλοι των 
σιδηροδρόμων που διέρχονται τα 
εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που επιβαίνουν σε εμπορικές 
αμαξοστοιχίες ή σε κενές αμαξοστοιχίες. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες σχετικά με τον τρόπο 
διενέργειας αυτών των ελέγχων. Οι εν 
λόγω έλεγχοι διενεργούνται με έναν από 
τους εξής τρόπους:
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – εδάφιο 1.2.2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2. Εξάλλου, για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των επιβατικών 
αμαξοστοιχιών μεγάλης ταχύτητας, τα 
κράτη μέλη από τα οποία διέρχονται οι εν 
λόγω αμαξοστοιχίες προερχόμενες από 
τρίτες χώρες μπορούν επίσης, κατόπιν 
κοινής συμφωνίας με τις οικείες τρίτες 
χώρες και σε συμμόρφωση με τις αρχές 
που καθορίζονται στο σημείο 1.1.4, να 
αποφασίσουν τη διενέργεια ελέγχων 
εισόδου για τους επιβαίνοντες σε 
αμαξοστοιχίες από τρίτες χώρες, με έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους:

1.2.2. Εξάλλου, για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των επιβατικών 
αμαξοστοιχιών μεγάλης ταχύτητας, τα 
κράτη μέλη από τα οποία διέρχονται οι εν 
λόγω αμαξοστοιχίες προερχόμενες από 
τρίτες χώρες μπορούν επίσης, κατόπιν 
κοινής συμφωνίας με τις οικείες τρίτες 
χώρες, να αποφασίσουν τη διενέργεια 
ελέγχων εισόδου για τους επιβαίνοντες σε 
αμαξοστοιχίες από τρίτες χώρες, με έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους:

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 4 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – εδάφιο 3.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) στο εδάφιο 3.1.1., μετά την πρώτη 
πρόταση προστίθεται το εξής κείμενο:
«Σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις, έλεγχοι 
μπορούν να διενεργούνται επίσης και 
κατά τη διάρκεια της διέλευσης σκάφους 
εντός των χωρικών υδάτων του οικείου 
κράτους μέλους, όπως ορίζει η σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
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θάλασσας.»

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – εδάφιο 3.1.1 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες οι οποίες να ορίζουν 
ότι έλεγχος μπορεί εξίσου να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του
διάπλου ή, κατά την άφιξη ή την 
αναχώρηση του σκάφους, στο έδαφος 
τρίτης χώρας, εφόσον τηρούνται οι αρχές 
που καθορίζονται στο σημείο 1.1.4.

«Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες οι οποίες να ορίζουν 
ότι έλεγχος μπορεί εξίσου να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
διάπλου ή, κατά την άφιξη ή την 
αναχώρηση του σκάφους, στο έδαφος 
τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VII – εδάφιο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"7. Υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομικές και
πυροσβεστικές δυνάμεις

"7. Υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομικές, 
πυροσβεστικές δυνάμεις και 
συνοριοφύλακες

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – εδάφιο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VII – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρυθμίσεις που διέπουν την είσοδο και 
έξοδο μελών των υπηρεσιών διάσωσης και 
των αστυνομικών και πυροσβεστικών 
δυνάμεων που επιχειρούν σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης καθορίζονται στην 
εκάστοτε εθνική νομοθεσία και, κατά 
περίπτωση, μέσω διμερών συμφωνιών. Οι 
ρυθμίσεις αυτές είναι δυνατό να 
προβλέπουν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 4, 
5 και 7.

Οι ρυθμίσεις που διέπουν την είσοδο και 
έξοδο μελών των υπηρεσιών διάσωσης και 
των αστυνομικών, πυροσβεστικών 
δυνάμεων και συνοριοφυλάκων που 
επιχειρούν σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης καθορίζονται στην εκάστοτε 
εθνική νομοθεσία και, κατά περίπτωση, 
μέσω διμερών συμφωνιών. Οι ρυθμίσεις 
αυτές είναι δυνατό να προβλέπουν 
παρεκκλίσεις από τα άρθρα 4, 5 και 7.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η δημιουργία μου χώρου Σένγκεν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε ένα από τα 
μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Η έγκριση της συμφωνίας Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 
1985 οδήγησε στην κατάργηση των συστηματικών συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα των χωρών που συμμετείχαν στο χώρο Σένγκεν και εγγυήθηκε την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων στον χώρο αυτό. Στα 25 αυτά χρόνια, το συμβατικό και νομικό 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου Σένγκεν κατέστη αυτό που με υπερηφάνεια αποκαλούμε 
σήμερα κεκτημένο Σένγκεν. Ο χώρος Σένγκεν αρχικά περιλαμβάνονται 5 μέλη ενώ σήμερα οι 
χώρες που συμμετέχουν είναι 25, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να προσχωρούν σύντομα.

Ο κανονισμός 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα 
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν) αποτελεί σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο αυτής της 
νομοθετικής προσπάθειας για την προώθηση και ενίσχυση του κεκτημένου Σένγκεν. Το 
νομικό πλαίσιο εστιάζει στην προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και διασφαλίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της και άλλων προσώπων που απολαμβάνουν του ίδιου 
δικαιώματος, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων και τα δικαιώματα 
των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων ατόμων που δεν απολαμβάνουν τα προνόμια του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Βασικός σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
για τους συνοριακούς ελέγχους που διενεργούνται σε άτομα και η ενίσχυση της πολιτικής για 
τη διαχείριση των συνόρων με τη βελτίωση των κανόνων όσον αφορά τη διέλευση των 
εξωτερικών συνόρων.

Πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής 

Σε μια κομβική και ιστορική συγκυρία για την ΕΕ, η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να 
καταστήσει τον συνοριακό κώδικα Σένγκεν έναν σαφέστερο και πιο ολοκληρωμένο 
μηχανισμό.

Όντας κατ’ αρχάς τεχνικής φύσεως, αφορά την επικαιροποίηση των κανόνων και των 
νομικών εξελίξεων που πραγματοποιήθηκαν από τη θέσπιση του κανονισμού 562/2006 και 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Λαμβάνει επίσης υπόψη τις πρακτικές εμπειρίες των κρατών μελών όσον αφορά την 
εφαρμογή του συνοριακού κώδικα Σένγκεν.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει τελικώς πολύ συναφείς μεταξύ τους τροποποιήσεις 
της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν 14ης Ιουνίου 1985. 

Άποψη του εισηγητή
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Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις τόσο σε 
νομικούς όσο και πρακτικούς όρους που αφορούν το κεκτημένο Σένγκεν, ο εισηγητής 
συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη τροποποίησης του 
υφισταμένου συνοριακού κώδικα Σένγκεν. Έχει ζωτική σημασία να διατηρηθεί η έννοια ότι η 
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών συμβαδίζει με την 
ανάγκη των αποτελεσματικών ελέγχων, της στενότερης συνεργασίας και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Ιδίως μάλιστα την περίοδο αυτή 
που ραγδαίες εξελίξεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (π.χ. ριζικές πολιτικές αλλαγές στη 
βόρειο Αφρική) επηρεάζουν βαθύτατα τις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής καταθέτει τροπολογίες που βελτιώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο
και που διέπονται κατά βάση από δύο αρχές: πρώτον, την ενίσχυση των κανόνων που 
διευκολύνουν, απλοποιούν και αναπτύσσουν περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του 
ευρωπαϊκού χώρου Σένγκεν και, δεύτερον, στηρίζοντας ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και 
ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της επικράτειας των κρατών μελών. 

Ο εισηγητής συμφωνεί επιπλέον ότι έχει σημασία για την ενίσχυση του κεκτημένου Σένγκεν 
οι διμερείς συμφωνίες να συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για κοινά
σημεία διέλευσης. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκτυο και 
τις ευρωπαϊκές αξίες. Όπως φαίνεται από τα υφιστάμενα παραδείγματα συμφωνιών όπως 
αυτές που συνήφθησαν μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας ή μεταξύ Βουλγαρίας και Κροατίας,
οι συμφωνίες αυτές μπορεί να λειτουργήσουν ως εργαλεία για την ενίσχυση της προστασίας 
και των συνοριακών ελέγχων των προσώπων που προσπαθούν να διέλθουν από τα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

Η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων θα δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου, θα ενισχύσει την 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική 
ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι προτάσεις αυτές λαμβάνουν 
περισσότερο υπόψη την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων όλων των προσώπων που 
υπεισέρχονται ή προσπαθούν να εισέλθουν στο χώρο Σένγκεν, χρησιμοποιώντας τη μακρά 
πολιτική και νομική παράδοση της ΕΕ. Επιπλέον, ο εισηγητής σημειώνει ότι, εφόσον 
αποδειχθεί ότι οι πράξεις ή παραλείψεις τρίτης χώρας δημιούργησαν αναστατώσεις στα 
εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, τα κράτη μέλη, στο θέμα της συνοριακής εποπτείας,
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ.

Κατά την κατάρτιση των τροπολογιών στην παρούσα πρόταση, πέρα από τη νέα εκδοχή της
Συνθήκης της Λισαβόνας και της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εισηγητής λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόσφατα εγκριθείσα 
ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά το νέο κώδικα θεωρήσεων διαβατηρίων, την οδηγία περί 
επιστροφής και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Frontex) που παρέχει νέα πεδία δράσης για τη βελτίωση της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Έτσι λοιπόν, η παρούσα πρόταση, δεδομένου ότι είναι ιδιαιτέρως τεχνικής φύσεως, έχει 
προστιθέμενη αξία στην εξέλιξη του κεκτημένου Σένγκεν. Παρέχει ταυτόχρονα οφέλη που 
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διευκολύνουν και αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους και αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη 
και την αλληλεγγύη εντός του χώρου Σένγκεν. Το μήνυμα που εκπέμπει είναι σαφέστατο: 
παρά τη δύσκολη περίοδο που περνάει η ΕΕ, εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένη στην 
διαδικασία ολοκλήρωσης και πιστή στις αξίες της που εγγυώνται ειρήνη, ασφάλεια και
ευημερία στην ήπειρο. Αποτελεί πεποίθηση ότι οι κοινές προκλήσεις μπορούν μόνο να 
αντιμετωπιστούν και οι κοινοί στόχοι και τα οράματα να επιτευχθούν μέσω συνεργασίας και 
αμοιβαίας αλληλεγγύης.


